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GLOBAL X ETFs RESEARCH 
 

การแพทยท์างไกลและการดแูลสขุภาพดว้ยระบ

บดจิทิัลก าลังกา้วขา้มขดีจ ากดั 

หอ้งน่ังเลน่ของคณุก าลังจะกลายเป็นหอ้งน่ังรอตรวจแหง่ใหมด่ว้ยระบบการเขา้ถงึบรกิารดแูลสขุภาพทางไกล 

ซึง่เมือ่ไมน่านมานีม้คีวามกา้วหนา้อยา่งน่าประทับใจ 

ดว้ยปัจจัยหนุนจากการปรับตัวซึง่เป็นสิง่จ าเป็นทา่มกลางการระบาดของ COVID-19 ทีก่ระจายไปทั่วโลก 
 

บรกิารการแพทยท์างไกลและการดแูลสขุภาพดว้ยระบบดจิทิัล เชน่ ปรกึษาแพทยผ์่านระบบวดิโีอคอนเฟอเรนซ ์

และอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีเ่ชือ่มตอ่ IoT ไดก้ลายเป็นสิง่จ าเป็นในชว่งทีม่กีารระบาดครัง้ใหญ ่

เพือ่เป็นทางเลอืกเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งท าใหไ้มต่อ้งเดนิทางไปโรงพยาบาลและคลนิกิแพทย ์

สง่ผลใหม้กีารน าไปใชอ้ยา่งรวดเร็ว ในเดอืนมกราคม 2020 

อัตราการเรยีกรอ้งสนิไหมคา่รักษาพยาบาลผา่นระบบการแพทยท์างไกลมเีพยีง 0.24% 

ของยอดทัง้หมดเรยีกรอ้งคา่รักษาพยาบาลทัง้หมดในสหรัฐฯ 1 หนึง่ปีใหห้ลังเพิม่ขึน้เป็น 7%2 

 

ตอนนีผู้ใ้หบ้รกิารหลายรายมองเห็นอนาคตการท าการตลาดแบบ omni-channel 

ซึง่พวกเขาจะเสนอตัวเลอืกการรักษาทีผ่สมผสานทัง้แบบตัวตอ่ตัว (in-person) และเสมอืนจรงิ (virtual) ใหก้ับผูป่้วย 

โดยขึน้อยูก่ับความจ าเป็นและความตอ้งการ 

ดว้ยปัจจัยสง่เสรมิจากการปรับโครงสรา้งความครอบคลมุและนโยบายการขอจ่ายคา่ทดแทนโดยผูจ้่ายเงนิทัง้ในภาคเอก

ชนและรัฐบาล 

เราจงึคาดหวังวา่ผูป่้วยและผูใ้หบ้รกิารจะยังคงใหก้ารตอบรับยุคใหม่ของการแพทยท์างไกลนีเ้ป็นอยา่งดตีอ่ไป 
 

ระบบการดแูลสขุภาพส าหรบัยคุหนา้ก าลงัไดร้บัแรงฉุด 
 

ในปีทีแ่ลว้ ระบบการดแูลสขุภาพมกีารปรับตัวอย่างรวดเร็วเพือ่จ ากัดการแพรก่ระจายของเชือ้ COVID-19 

ในหลายกรณีการแพทยท์างไกลกลายเป็นมาตรฐานในการดแูลผูป่้วย ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2020 เดอืนเดยีว Mayo Clinic 

ไดท้ าการตรวจสขุภาพทางไกลตอ่วัน มากกวา่การเขา้รับการตรวจทางไกลทัง้หมดรวมกันในปี 20193 

การตรวจผูป่้วยแบบเสมอืนจรงิประจ าปีทัง้หมดของ Teladoc ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารการแพทยท์างไกลชัน้น าเพิม่ขึน้ 156% 

ปีตอ่ปี รวม 10.6 ลา้นคนในปี 20204 และซอฟตแ์วรข์อง NextGen Healthcare 

ก็ชว่ยใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถตรวจคนไขเ้สมอืนจรงิไดม้ากกวา่ 700,000 ครัง้ ในปี 2020 ซึง่เพิม่ขึน้เกอืบ 200 เทา่จากปี 

20195 ในการท าใหก้ารแพทยท์างไกลกา้วหนา้ขึน้อกีทางหนึง่ ตอ้งใชเ้วลา 15 ปีไปพรอ้มกับการขายตัวของอคีอมเมริซ์ 

ดว้ยตัวเลขทีเ่พิม่ขึน้จากไมถ่งึ 1% เป็นมากกวา่ 7%6 น่ันคอืโรคระบาดชว่ยใหก้ารแพทยท์างไกลท าไดใ้นหนึง่ปี 
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ในขณะทีก่ารแพรร่ะบาดชว่ยเรง่ทางแกปั้ญหาของการแพทยท์างไกลและการดแูลสขุภาพดว้ยระบบดจิทิัล 

แตยั่งมสีาเหตหุลายประการทีก่ารเตบิโตนีจ้ะด ารงตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่งหลังการแพรร่ะบาด 

ซึง่ก็รวมถงึการประหยัดคา่ใชจ้่ายและความสะดวก 

การศกึษาชีใ้หเ้ห็นวา่สขุภาพเสมอืนสามารถลดเวลาในการตรวจผูป่้วยไดป้ระมาณ 20% 

ท าใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถตรวจผูป่้วยไดม้ากขึน้7 และกฎเกณฑใ์หม ่ๆ 

ทีร่ะบวุา่การสือ่สารทางโทรศัพทอ์ยา่งเดยีวก็ไดรั้บความคุม้ครองในอัตราทีใ่กลเ้คยีงกับตัวตอ่ตัวแบบเดมิ ในดา้นขอ้มลู 

การน าระบบดจิทิัลมาใชส้ามารถชว่ยใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพระบขุอ้มลูทีส่ าคัญตอ่การดแูลผูป่้วยอย่างมปีระสทิธผิลทัน

ท ีรวมถงึประวัตผิูป่้วยผา่นบันทกึสขุภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EHR) 

จ านวนแพทยท์ีป่ฏบัิตหินา้ทีห่รอืจ านวนเตยีงและอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีม่8ี เพยีงแคก่ารเพิม่ประสทิธภิาพ EHR 

ก็สามารถชว่ยประหยัดได ้3,000 ดอลลารส์หรัฐฯ ตอ่แพทยต์อ่เดอืน 

และลดเวลาทีใ่ชใ้นการดงึขอ้มลูและกรอกเอกสารลง 39%9 

 

ในมมุของผูป่้วย การแพทยท์างไกลสามารถแกปั้ญหาอปุสรรคทางดา้นพืน้ทีไ่ดเ้ชน่กัน 

คนไขส้ามารถเขา้ถงึผูใ้หบ้รกิารทีต่อ้งการภายนอกพืน้ทีร่ับบรกิารไดใ้นไมก่ีค่ลกิ โดยเฉลีย่แลว้ 

การแพทยท์างไกลสามารถชว่ยผูป่้วยใหป้ระหยัดได ้37 นาทสี าหรับการเดนิทาง และ 64 

นาทใีนการรอคอยทีท่ีท่ าการของแพทย1์0 ดังนัน้เวลาในการใหค้ าปรกึษา 20 นาทก็ีอาจใชเ้วลาเพยีงแค่ 20 นาท ี

ไมใ่ชส่องชัว่โมง 

 

ความเรว็ของการน ามาใช:้ การแพทยท์างไกลเตบิโตแซงอคีอมเมริซ์ 
ทีม่า: Global X ETFs, U.S. Census Bureau, FAIR Health การแพทยท์างไกลเมือ่เดอืนมกราคม 2021 

กรอบเวลาในการขยายตวัที ่7% 

อคีอมเมริซ์ การแพทยท์างไกล 

15 ปี 1 ปี 
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นโยบายใหมส่ามารถชว่ยเอาชนะปญัหาและอปุสรรคของการไปใชไ้ด ้
 

จากการส ารวจความคดิเห็นของแพทย ์

แสดงใหเ้ห็นวา่ปัญหาการจ่ายค่าบรกิารทางการแพทยใ์นระดับต ่าหรอืปฏเิสธไมจ่่ายคอืความกังวลหลัก 

ซึง่เป็นอปุสรรคน าระบบการแพทยท์างไกลมาใชต้อ่ไป 

อยา่งไรก็ตามผูจ้่ายเงนิทัง้ในภาครัฐและเอกชนเองก็ก าลังด าเนนิการเพือ่ขยายความคุม้ครองและจ่ายทดแทนคา่บรกิารโ

ซลชูนัดา้นสขุภาพเสมอืนจรงิ 
 

 

ในปี 2020 Center for Medicare & Medicaid Services (CMS) 

ไดเ้พิม่บรกิารการแพทยท์างไกลหลายรายการในบรกิารทีค่รอบคลมุ11 

บรกิารเหลา่นีร้วมถงึการจัดการการรักษาทีด่ าเนนิการผา่นระบบการแพทยท์างไกล 

ซึง่มุง่เนน้ไปทีก่ารท างานของความรูค้วามเขา้ใจ (เชน่ ความสนใจ ความจ า การใหเ้หตผุล การท างานของผูบ้รหิาร 

การแกปั้ญหา และ/หรอืการท างานในทางปฏบัิต)ิ 

การประเมนิการท างานของระบบหูฟังส าหรับอปุกรณ์ปลกูถา่ยผา่ตัดและอืน่ ๆ อกีมากมาย 

ความครอบคลมุทีเ่พิม่ขึน้นีช้ว่ยใหบ้รกิารการแพทยท์างไกลส าหรับผูรั้บผลประโยชนข์อง Medicare เพิม่ขึน้จาก 15,000 

ตอ่สัปดาหเ์ป็น 875,000 คน โดยเฉลีย่ระหวา่งกลางเดอืนมนีาคมถงึกลางเดอืนตลุาคม 202012 ผูจ้่ายเงนิภาคเอกชน 

ซึง่เป็นจุดเบือ้งตน้ทีใ่หค้วามครอบคลมุดา้นสขุภาพของของชาวอเมรกิัน 68% ในปี 2019 

และยังขยายการเขา้ถงึบรกิารแพทยท์างไกลเพือ่รับมอืกับโรคระบาดครัง้นี้13 ยกตัวอยา่งเชน่ Cigna 

ประกาศวา่เป็นครัง้แรกทีบ่รษัิทจะขยายความคุม้ครองถงึการตรวจรักษาผูป่้วยเบือ้งตน้เป็นประจ าระบบเสมอืน (virtual) 

การประเมนิและการบรหิารการตรวจทางโทรศัพทเ์ทา่นัน้ การตรวจผูป่้วยรายใหม่ และการประเมนิพฤตกิรรม14 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะหก์ารส ารวจความเหน็ของแพทย:์ 

ขอ้ใดตอ่ไปนี้ทีค่ณุคาดว่าจะเป็นอุปสรรคและความทา้ทายในองคก์รของคณุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคงอยู่ข

องระบบรกัษาสุขภาพทางไกลภายหลงั COVID-19 จบลง (เลอืกทุกขอ้ทีถู่กตอ้ง) 
ทีม่า: COVID-19 Healthcare Coalition 

ชนบท ชานเมอืง ในเมอืง 
การจ่ายค่าบรกิารทางก

ารแพทยใ์นระดบัต ่าหรอื

ปฏเิสธไม่จ่าย 

ความทา้ทายระดบัโลก

ส าหรบัผูป่้วย 

ความรบัผดิ 

บรูณาการกบั 

Electronic Health 

Records (EHR) 

หมายเหต:ุ ผูต้อบแบบส ารวจประกอบดว้ยแพทย ์1,954 คน และบุคลากรทางการแพทยอ์ืน่ ๆ จากทัว่สหรฐัอเมรกิา 

แบบส ารวจนีเ้ร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่13 กรกฎาคม - 15 สงิหาคม 2020 
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ความยุง่ยากของฝ่ังผูจ้่ายเงนิภาคเอกชนคอื กฎระเบยีบดา้นการแพทยท์างไกลทีใ่ชอ้ยูใ่นระดับรัฐ 

ซึง่หมายความวา่นโยบายความคุม้ครองและการจ่ายทดแทนคา่บรกิารจะมคีวามแตกตา่งกันอยา่งมนัียส าคัญระหว่างรัฐ 

ทกุรัฐออกค าสั่งใหผู้จ้่ายเงนิภาคเอกชนส าหรับการตรวจผา่นระบบการแพทยท์างไกล แตใ่นเดอืนมกราคม 2021 

มเีพยีงเจ็ดรัฐเทา่นัน้ทีม่คี าสั่งใหผู้จ้่ายเงนิภาคเอกชนตอ้งจ่ายทดแทนคา่บรกิารการแพทยท์างไกลในอัตราเดยีวกับการตรว

จแบบตัวตอ่ตัว (in-person)15 

ในรัฐทีเ่หลอืความคุม้ครองส าหรับการแพทยท์างไกลไดรั้บการขยายเป็นการชัว่คราวระหว่างการระบาดในบางกรณีขยายไป

ถงึปี 2021 แตอ่นาคตการขยายความคุม้ครองแบบถาวรยังคงไมแ่น่นอน 

 

การแพทยท์างไกลสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดูแลสขุภาพตามมูลคา่ 
 

วธิแีกปั้ญหาทีเ่ป็นไปไดค้อื การเปลีย่นแนวทางการจ่ายทดแทนคา่บรกิารทางการแพทยแ์บบ fee-for-service 

(คา่ธรรมเนยีมแลกบรกิาร) ดัง้เดมิไปสูแ่นวทาง fee-for-value (คา่ธรรมเนยีมตามมลูค่า) CMS 

ไดอ้อกค าแนะน าเพือ่พัฒนาการน าระบบดังกลา่วไปใช ้

โดยผูใ้หบ้รกิารจะไดร้ับเงนิทดแทนตามความสามารถในการปรับปรุงคณุภาพการรักษาพยาบาลของพวกเขา 

ในลักษณะความคุม้คา่กับเงนิทีเ่สยีไป (cost-effective) มากกวา่จ านวนทีใ่หบ้รกิาร16 

ประโยชนเ์พิม่เตมิของระบบดังกลา่วคอื สามารถชว่ยเปลีย่นการดแูลสุขภาพจากระบบทีใ่ชก้ารรักษาสว่นใหญ ่

ไปสูค่วามพยายามในการป้องกันมากขึน้ 

ซึง่ไดรั้บปัจจัยเกือ้หนุนจากการน าเทคโนโลยกีารตดิตามสขุภาพและการรักษาแบบดจิทิัลมาใชม้ากขึน้ กฎของ Medicare 

มักก าหนดหลักเกณฑส์ าหรับผูจ้่ายเงนิภาคเอกชนและกฎระเบยีบของรัฐ ดังนัน้จงึเป็นไปไดท้ีร่ะบบการดแูลตามมลูคา่ 

(value-based) จะแพรห่ลายมากขึน้ในสหรัฐอเมรกิาหากมกีารน าแนวทางของ CMS มาใช ้

 

 
ความส าคญัเรง่ดว่นของแนวทาง Value-Based 

ก าหนดโดย CMS 

การแพทยท์างไกลเหมาะกบัใคร 

 

การปรับปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารรักษาพยาบาลส าหรับ

ผูร้ับผลประโยชน์ 

ผูใ้หบ้รกิารสามารถใชร้ะบบการแพทยท์างไกลในเชงิรกุเพือ่

เขา้ถงึผูป่้วยทีต่อ้งเผชญิกับการเปลีย่นแปลงในการดแูล 

ปิดชอ่งวา่งของผูป่้วยในเรือ่งการดูแล 

และตดิตามการปฏบัิตตินของผูป่้วยทีม่แีผนการจัดการดูแล

ผูป่้วยเรือ้รัง 

ใหร้างวัลแกผู่ใ้หบ้รกิารในการลดผลกระทบและอบัุตกิา

รณ์ของโรคเรือ้รัง และเพือ่ชว่ยใหผู้ป่้วยมสีขุภาพทีด่ขี ึน้ 

ผูป่้วยทีใ่ชก้ารแพทยท์างไกลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ผูป่้วยดว้ยโรคเรือ้รังจะเห็นอัตราการเขา้รับการรักษาในโรงพ

ยาบาลทีล่ดลงซึง่ชว่ยลดคา่ใชจ้่าย 

การปรับปรงุคณุคา่ในระบบการดแูลสขุภาพทีใ่หญข่ึน้ 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนของผูใ้หบ้รกิารในบรรดาผูจ้่

ายเงนิหลายราย 

การแพทยท์างไกลน าเสนอโซลชูนัทีพ่รอ้มใชง้านเพือ่เพิม่ก

ารเขา้ถงึการดแูลเฉพาะทาง 

และการบรกิารทีด่ขี ึน้แกส่มาชกิ 

แตยั่งชว่ยลดความถีใ่นการเขา้รับการดแูลพเิศษแบบตัวตอ่ตั

วทีจ่ าเป็น 

ชว่ยสหรัฐอเมรกิาและระบบการดูแลสขุภาพจัดการกับค

วามทา้ทายและการหยดุชะงักซึง่ไมค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

เทคโนโลยสีามารถปรับขนาดไดแ้ละมปีระสทิธภิาพมากกวา่

การดแูลดว้ยคน 

การสรา้งระบบการดแูลสขุภาพซึง่ใชด้จิทิัลสามารถท าใหม้กี

ารปรับตัวไดแ้ละยดืหยุน่มากขึน้ในชว่งวกิฤต อยา่งเชน่ 

โรคระบาดครัง้ใหญแ่ละเหตฉุุกเฉนิ 

ทีม่า: CMS, Modern Healthcare 
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บทสรุป 
 

ภมูคิุม้กันหมูข่องประชากรในวงกวา้งตอ่ COVID-19 อาจยังเป็นเรือ่งทีไ่กลตัว แต่ความทา้ทายดา้นสขุภาพอืน่ ๆ 

จะเกดิขึน้ในอนาคตอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ไม่วา่จะเป็นผลกระทบจาก COVID การเกดิโรคตดิเชือ้อืน่ ๆ 

หรอืการปรับระบบการดแูลสขุภาพเพือ่ดแูลประชากรสงูอายทุีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว บทเรยีนหนึง่ของ COVID 

คอืการทีส่ังคมจะปรับตัวเพือ่รับมอืกับวกิฤตสขุภาพไดนั้น้ 

ตอ้งอาศัยการประสานงานและความยดืหยุน่เป็นอย่างมาก 

ซึง่บรกิารแพทยท์างไกลและการดูแลสขุภาพดว้ยระบบดจิทิัลมสีว่นทีท่ าใหเ้กดิขึน้ได ้กอ่นปี 2020 

มอีงคก์รดา้นการดแูลสขุภาพในอเมรกิาเพยีง 24% เทา่นัน้ทีใ่หท้างเลอืกบรกิารเสมอืนจรงิ (virtual)17 

แตด่ว้ยประโยชนท์ีผู่ป่้วยและผูใ้หบ้รกิารไดร้ับในปีทีผ่า่นมา 

เราคาดว่าจ านวนดังกลา่วจะเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในทศวรรษหนา้ 

แมว้า่ระบบการจ่ายทดแทนคา่บรกิารตามมลูค่าทีม่ากขึน้อาจเป็นกญุแจส าคัญสูก่ารปลดล็อกการน าไปใชอ้ยา่งแพร่

หลาย การลดตน้ทนุ นโยบายการจ่ายทดแทนคา่บรกิารทีค่รอบคลมุมากขึน้ 

และความสะดวกสบายหลายประการทีไ่ดจ้ากการแพทยท์างไกล ก็น่าจะชว่ยขับเคลือ่นการน าไปใชเ้ชน่กัน 
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การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ 
ภาคธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการดแูลสขุภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศอาจไดร้ับผลกระทบจากกฎระเบยีบของรัฐบาล ความลา้สมัยของผลติภัณฑอ์ยา่งรวดเร็ว 
การแขง่ขันในอตุสาหกรรมทีร่นุแรง และการสญูเสยีหรอืการดอ้ยค่าของสทิธบัิตรหรอืสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา 
การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ จากความแตกตา่งในหลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป 
หรอืจากความไมแ่น่นอนทางสังคม เศรษฐกจิ หรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน 
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